
Propostas aprovada nas Plenárias de Saúde no dia 18 de setembro 2021. 

CUSTEIO E CONTROLE SOCIAL 

1- Garantir o segmento do cuidado oncológico a partir do diagnóstico. 
2-.Dar transparência as filas de espera da regulação de consultas, exames e cirurgias eletivas, em site da Prefeitura 
Municipal de Resende, permitindo acesso do usuário a informação, respeitando a legislação vigente (LGPD) com atenção 
às prioridades clínicas que por ventura possam exigir urgência no atendimento. 

3-Garantir agendamento de retorno pós consulta. 

4-Implementar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação para o diagnóstico precoce de neoplasias 
(mama, colo, próstata e aparelho digestivo). 

5-Vincular profissionais (psicólogo, assistente social, nutricionista, educador físico e outras categoria afins)nas Equipes 
NASF – AB para implementar o controle e acompanhamento da Obesidade infantil e adulto na Atenção Primária à Saúde.  

6-Fortalecer ações educativas e de imunização no âmbito escolar, em parceria com Programa Saúde na Escola e Equipes 
de Saúde da Família, para ampliar a cobertura vacinal contra o HPV (Papiloma Vírus Humano). 

7- Fomentar a aproximação e discussão entre as equipes: Núcleo Ampliado à Saúde da Família(NASF- AB), Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), Equipe Consultório na Rua (CNAR) e Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), acerca das 
diversas temáticas (LGBTQIA+/Quilombolas/ Indígenas/Ciganos/ População em situação de rua e Refugiados), existentes 
na comunidade, preparando os profissionais para o acolhimento cotidiano das demandas socioculturais do seu território. 
8- Implementar ações da equipe NASF- AB para o acompanhamento de síndromes pós COVID -19  e  sofrimento psíquico 
dentro dos territórios de Saúde da Família, em decorrência do aumento na incidência de casos vivenciados no período de 
pandemia. 
9- Fortalecer a integração das ações e serviços da Atenção Primária a Saúde – APS com a Rede de Atenção a Saúde – RAS, 
garantindo o acesso e a continuidade do cuidado ao usuário. 

10- Fortalecer e ampliar as políticas de prevenção, notificação compulsória, atendimento e acompanhamento das crianças, 
adolescentes, mulheres, população LGBTQIAP+ e idosos em situação de violência. 
11- Estruturar o Programa Vigdesastres – Vigilância em Desastres, dentro da Vigilância Ambiental em Saúde, para 
desenvolver ações voltadas à redução do risco de exposição da população e profissionais de saúde a acidentes naturais e 
tecnológicos. 
12- Reestruturar o Programa VIGIAR para a vigilância da saúde da população exposta aos fatores ambientais relacionados 
aos poluentes atmosféricos. 

13- Estabelecer parceria do Programa de Saúde do Trabalhador (PST) com a Secretaria de Administração para a realização 
de capacitação periódica de novos servidores das equipes de saúde sobre doenças, agravos e acidentes relacionados ao 
trabalho. 

14-Fortalecer e ampliar a adesão ao tratamento dos usuários em abandono dos serviços de saúde mental através da 
implantação do fluxo de busca ativa, aumento de recursos humanos, materiais, bem como parceria com outros serviços 
da rede, garantindo a integração de estratégias de abordagem dos usuários em sofrimento. 

15- Implementar o Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS, para atender toda a Rede de Atenção a Saúde - 
RAS, visando a capacitação dos funcionários na busca de um melhor atendimento ao usuário. 

16-Divulgar mensalmente nas redes sociais e no site da prefeitura as reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde 
de Resende, com a finalidade de aumentar a participação da sociedade nas reuniões que acontecem toda terceira terça-
feira do mês 

17-Implementar as ações de humanização e acolhimento para atuar em toda Rede de Atenção à Saúde – RAS. 

18-Em tempos de Pandemia a obrigatoriedade de elaboração de gabinete de crise com presença do CMSR para as 
deliberações referentes as estratégias de enfrentamento do surto. 

19- Criar uma comissão de Educação Permanente no Conselho Municipal de Saúde de Resende, com infraestrutura 
adequada para garantir capacitação dos conselheiros e maior integração com a sociedade.  

 


